
    

Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom 

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 

(podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

(1) Programy doplňujúceho pedagogického štúdia v prezenčnej forme vzdelávania 

Študenti dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou a študenti dennej formy vysokoškolského štúdia tretieho 

stupňa v študijných programoch uskutočňovaných fakultou 

a) poplatok za predmet pedagogickej praxe       200 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  350 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

(2) Programy doplňujúceho pedagogického štúdia v kombinovanej forme vzdelávania 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ, a začali študovať v akademickom roku 2020/2021 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  350 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ, a začali študovať v akademickom roku 2019/2020 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester doplňujúceho pedagogického štúdia  300 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 



    

(3) Programy rozširujúceho štúdia 

Pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami a spĺňajú 

kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester rozširujúceho štúdia     300 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 

Študenti dennej formy vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v študijných programoch 

uskutočňovaných fakultou, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania 

na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 

a) poplatok za každý (aj začatý) semester rozširujúceho štúdia     150 € 

b) poplatok za opravný termín obhajoby záverečnej práce       50 € 

c) poplatok za opravný termín záverečnej skúšky        50 € 

 


